مقتطفات المقاالت
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نظرئ حقوقيئ الي تأمين النفقئ فى
الحؤول دون الطالق
عباس ويشته

٭

دكتوراه فى القانون الشخصي وعضو الهيئئ العلميئ (التدريسيئ) للجامعات الحرئ فى تاكستان

مقتطف

المشاكل االقتصاديئ هي أحد عوامل تزايد الطالق ،وتقع مسؤوليئ التأمين المالي لنفقات المعيشئ

علي عهدئ الزوج حيث جري توضيح هذه المسؤوليئ فى اطار النفقئ ،وتم أشتراط تسديدها بتمكين
الزوجئ فى ازاء الزوج ،لكن الي أين يكمن مجال شمول هذه المسؤوليئ؟ وما هو عدد حاالت الطالق
الناشئئ عن عدم دفع النفقئ ؟ وبغيئ الحؤول دون مثل هذه الحاالت من الطالق ما الذي يمكن عمله؟
و فى هذا البحث تم التطرق الي الرد علي هذه التساؤالت وتناول مفهوم النفقئ ،واالحتياحات المعاصرئ
للمجتمع فيما يتعلق بمصاديق النفقئ ،وعالقئ النفقئ بالطالق ،والعوامل المؤثرئ فى عدم تسديد النفقئ،
وتصنيف المجموعات الفاقدئ للقدرئ الماليئ ،وقدرئ التأمين والضمان فى حمايئ هذه المجموعات،
واجراء دراسئ تطبيقيئ مع مصر وتونس ،و فى الختام يقترح البحث تعديل«قانون ضمان النساء
واألطفال الفاقدين للمعيل» من أجل خفض حاالت الطالق الناشئئ عن عدم تأديئ النفقئ.

المفردات االساسيئ

النفقئ ،الطالق ،التمكين ،الضمان المالى ،التأمين االجتماعي ،النساء.

- abbasuishte@yahoo.com
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فصلیئ المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأہ
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الطالق والئحئ حمايئ األسرئ
عبر التأكيد علي الحؤول دون الطالق
جواد حبيبى تبار٭

دكتوراه و عضو الهيئئ العلميئ (التدريسيئ) فى جامعئ المصطفي العالميئ.
مقتطف

األسرئ هي أهم المؤسسات االجتماعيئ ،والتغيير والتحوالت فيها يترك أثره أيضا علي المجتمع،

لذا يجب أن توضع فى موضع االهتمام الخاص من جانب الحكومات .وأحد العوامل المؤثرئ فى األسرئ
مسألئ الطالق التى تتجلي تداعياتها علي القطاعات القانونيئ واالجتماعيئ والثقافيئ واالقتصاديئ و....
المختلفئ .ومن أجل ذلك قامت السلطئ القضائيئ بتقديم الئحئ (مشروع قانون) جديدئ لحمايئ األسرئ
الي البرلمان من أجل حل االشكاالت القانونيئ ذات الصلئ بالعائالت ،وهذه الالئحئ تقوم باالضافئ الي
حل اشطاليات القانون السابق بعرض مقترحات جديدئ فى سياق تدعيم األسرئ .و فى هذا البحث تم
نقد ومناقشئ بعض مواد الالئحئ السيما المواد النتعلقئ بالحؤول دون الطالق واجراء الطالق من قبيل
أهليئ محكمئ األسرئ ،ونفقات التحاكم والتقاضى وتقديم الدعوي ،وجري أيضا عرض الثغرات الموجودئ
فيها ،وتقديم مقترخات فى نطاق تعديل القوانين واالجراءات التنفذيئ .

المفردات االساسيئ

النكاح ،الطالق ،األسرئ ،الحؤول دون الطالق ،الئحئ حمايئ األسرئ ،محكمئ األسرئ .

- j-habibitabar@hawzeh.net
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مقتطفات المقاالت

السنئ الحادیئ عشر /العدد /43ربيع عام1430

الطالق وثغرات قانون التحكيم
السيد مهدى جاللى

٭

دكتوراه فى القانون الخاص  ،وعضو الهيئئ العلميئ (التدريسيئ) فى الجامعات االسالميئ
الحرئ  -قرع نراق



مقتطف

وجود الخالف بين الزوجين تبعا للتباينات الشخصيئ لهما يعد أمرا طبيعيا ،لكن هذا األمر الطبيعى

الينبغى أن يمضي قدما باتجاه اهتزاز أركان األسرئ  .لذلك بات لزاماً حسب توصيئ القرآن الكريم فى
سورئ النساء تشكيل محكمئ للصلح العائلى تقوم باقتالع مادئ النزاع والمصالحئ بين الزوجين عند بروز
مسببات الخالف .و فى القانون االيرانى يطلق علي هذه المؤسسئ "التحكيم"  ،حيث حظيت باهتمام
المشرع علي الغم من النواقص التي تكتانف قوانينها .و فى هذا البحث يتم التركيز علي أسس التحكيم،
ومسيرئ تطور التقنين فى موضوع التحكيم ،ومناقشئ القانون الحالى للتحكيم ،وأستعراض االشكاليات
القانونيئ فى القوانين االيرانيئ ،حيث يضع فى اعتباره التحكيم فى العراق وسوريا ومصر ،و فى النهايئ
يقترح قيام السلطئ القضائيئ الي جانب محاكم األسرئ بتشكيل العدد المطلوب من شعب التحكيم
المؤلفئ من الخبراء القانونيين والمستشارين بشؤون األسرئ وعلماء النفس من أجل مساعدئ المحكمئ
علي صعيد حل الخالفات العائليئ .

المفردات األساسيئ

الحكم ،الطالق ،الخلع والمبارائ ،الشقاق ،اصالح ذات البين ،الطالق التوافقى.

-dsm-jalali@yahoo.com
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فصلیئ المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأہ
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الصلئ المفاهيميئ لآليات القرآنيئ
فى موضوع الطالق
باستقراء أصولى ،تفسيرى و لغوى
مهديئ سادات مستقيمى٭

استاذئ مساعدئ ،وعضو الهيئئ العلميئ (التدريسيئ) فى جامعئ قم
مقتطف

مجال الصلئ لآليات القرآنيئ واسع للغايئ ،لكن أهداف  ،ومناهج العلوم  ،وفرز الحدود العلميئ أدي

الي أن يقوم كل علم بائالء اهتماماته ببعض أبعاد الصلئ بين اآليات القرآنيئ  ،و بغيئ التوصل الي نظرئ
شموليئ فى قضيئ الطالق ينبغي األخذ بعين األعتبار الصلئ المفاهيميئ لآليات القرأنيئ من مختلف
الجوانب الخفيئ والجليئ .و فى هذا البحث جري السعي من خالل عرض التعاطي المفاهيمي لآليات
القرآنيئ فى المجاالت العلميئ الثالثئ ،أصول الفقه و التفسير وعلم اللغئ ،لمناقشئ مواضيع من قبيل
العام و الخاص ،و المطلق والمقيد  ،و الناسخ و المنسوخ ،و المجمل و المفصل  ،و عالقئ اآليات القرآنيئ
بشأن النزول ،و أشكال الصلئ السياقيئ ،و وحدئ السور القرآنيئ ،و التلفيق المفهومى فى آيات الطالق ،و
تقديم نماذج عينيئ فى كل موضوع ،و من هنا تتأكد ضرورئ وجود النطرات و اآلراء الفقهيئ فى قضيئ
الطالق من أجل احراز حسن االداء و حسن تفسير القوانين القائم علي أساس الفقه .

المفردات االساسيئ

الطالق ،أصول الفقه ،التفسير ،علئ اللغئ ،الصلئ المفاهيميئ ،الصلئ السياقيئ.
- Mostaghimi.mahdiya@yahoo.com
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٭

مقتطفات المقاالت

المنافقين االرهابيئ
السيد حسين هاشمى

دكتوراه فى قانون العقوبات وعلم الجريمئ ،مدرس جامعي
مقتطف

٭٭تشكلت منظمئ مجاهدى خلق (مجاهدي الشعب) فى عام  1344هجري شمسي علي يد بعض

الشباب المتنور (المثقف) بهدف اطاحئ الحكومئ (حكم البهلوي المقبور) ،لكن بعد انتصار الثورئ االسالميئ
المباركئ قامت (المنظمئ) بالوقوف بوجه الثورئ بصورئ عمليئ  ،و فى عام 1360رحلت عن ايران  ،وصارت
فى عداد مناوئي الثورئ االسالميئ  .مسعود رجوى القائد المتسلط علي هذه الزمرئ قام فى هذه البرهئ
باختيار معظم قيادات هذه المنظمئ من النساء  .و فى عام 1368أجبرت زمرئ المنافقين أعضاءها  ،لصورئ
سريئ و علي نحو واسع  ،علي ممارسئ عمليات الطالق اآليديولوجى أى بمعنى أنه يجب علي كافئ األعضاء
التفريط بحقهم بالزواج علي طول الخط  ،و فى حالئ وجود زوجات لهم ينبغى عليهم االنفصال عنهن
بمنتهى الشنآن  ،و قد أدي الطالق االجبارى الي أفتعال مشاكل عديدئ لالطفال والمساء والرجال الموالين
لهذه الزمرئ  .و فى هذا البحث جري عبرئ نظرئ تفحص للجرميئ أستبيان األفكار و المتبنيات المذهبيئ
لهذه الزمرئ االرهابيئ فيما يتعلق بمكون األسرئ واالنتهاك السافر لحقوق األطفال والنساء فى الزمرئ  ،و
الطالق اآليديولوجى  ،و اآلثار المترتبئ علي هذا القرار الالانساني  ،اضافئ الي المسؤوليئ الجنائيئ لقادئ هذه
الزمرئ أمام المحاكم الداخليئ و الدوليئ  ،و فى نهايئ المطاف يقوم البحث باستعراض المقترحات التي تتبني
الدفاع عن حقوق النساء و األطفال من ضحايا النوايا االرهابيئ و ما يتعلق بامكانيئ أن تعمد الحكومئ االيرانيئ
الي رفع دعوي ضد زمرئ المنافقين لدي المحاكم الدوليئ .

المفردات االساسيئ

ضحايا االرهاب ،حقوق النساء و األطفال ،المنافقون ،األسرئ ،الطالق اآليديولوجي.
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النساء واألطفال من ضحايا زمرئ

فصلیئ المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأہ
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دراسئ قانونيئ للمهر عند االستطاعئ
أو عند المطالبئ
محمد ساردوئى نسب٭
دكتوراه فى القانون الشخصي  ،استاذ مساعد فى جامعئ طهران (برديس قم)
مقتطف

طبقا للتعليمات المرقمئ ش  1/34/53958فى  1385/11/7لمنظمئ تسجيل الوثائق واالمالك،

تقع علي عاتق مسؤولي المكاتب الرسميئ للزرواج إفهام الزوجين شرطي العقد (المهر عند المطالبئ أو
المهر عند االستطاعئ) من أجل أن يتم انتخاب أحدهما  ،و بذلك تغير فرضيئ (اقناع الزوج) الموجودئ
فى المادئ ( )2من قانون كيفيئ تطبيق المحكوميات الماليئ بخصوص المهر ،وخفض عدد سجناء
المهر .ويبدو أن تقاسم أحدهما اآلخر شرط عند المطالبئ وعند االستطاعئ يعتبر غير منطقي فى
تعليمات منظمئ التسجيل ،اضافئ الي أن ذلك يجعل وصول المهر من الناحيئ القانونيئ فيه اشكال ،
ويزيد من احتمال االضرار من قبل الزوج  .و فى هذا البحث تمت مناقشئ هذين الشرطين من الوجهئ
الفقهيئ و القانونيئ ،و ثبت أن تعاطي هذه المنهجيئ يأتي منافيا لروح البند  39من المادئ (148ق.
أ.أ.م) لعام  1356و المادئ ( 58من ق.ت.أ و) لعام  .1318كما أن عدم إمكان صدور التنفيذ االجرائى
و وصول المهر عبر طريق اجراء التسجيل من خالل اشتراط المهر باالستطاعئ يؤدى الي قيود غير
مبررئ بالنسبئ للزوجئ.

المفردات االساسيئ

الدين ،األجل ،المهر عند االستطاعئ ،المهر عند المطالبئ ،دين الزم التأديئ .

- doeinasavb@ut.ac.ir
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مقتطفات المقاالت

لمياء رستمى تبريزى

٭

استاذي مساعدئ وعضو الهيئئ العلميئ (التدريسيئ) لجامعئ الشهيد بهشتى 

مقتطف

احدي المسائل الفقهيئ  -القانونيئ التي تسعي وراء أهداف معينئ هو موضوع العدئ  ،و فى مدئ العدئ

سواء عدئ الطالق أو عدئ الوفائ  ،ليس لدي النساء حق الزواج من جديد .و العدئ فى كافئ المذاهب
االسالميئ مبدأ بديهى  ،وال تالحظ فى احكامه إال اختالفات جزئيئ  .و فى هذا البحث يتم من
خالل اجراء الدراسيئ التطبيقيئ لقوانين العدئ فى ايران و بعض البلدان االسالميئ وغير االسالميئ،
تقديم االجابئ علي سؤوال (هل توجد فى قوانين الدول األوروبيئ واألميركيئ قضيئ بأسم العدئ ؟)،
و فى االجابئ يتضح أن األساس هو عدم وجود العدئ  ،لكن و من أجل تجنب المشاكل الناشئئ عن
اختالط النسب فى الدول المذكورئ جري تحديد تمهيدات من قبيل اطالئ فترئ المرافعات ،و التفريق
الجسدىخالل التحقيق بدعوي الطالق ،و منع الزوجين من الزواج المجدد لفترئ محددئ فى حكم
الطالق ،و بما يجعل أهداف العدئ تتحقق علي نحو غير مباشر .

المفردات االساسيئ

عدئ الطالق ،عدئ الوفائ ،النكاح الدائم ،النكاح المؤقت ،فسخ النكاح.

 -tabrizilamya@yahoo.com٭
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تطبيق قوانين العدئ فى ايران وبقيئ الدول

